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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1177/2007, którą złożyła Maura Griffin (Irlandia) w sprawie 
nieuznania w Wielkiej Brytanii jej kwalifikacji nauczycielki technologii 
informacyjnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję obywatelka Irlandii, która od 30 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, twierdzi, 
że miejscowy college nie pozwolił jej na podjęcie pracy, ponieważ nie uznał jej zdobytych 
w Irlandii kwalifikacji nauczycielki technologii informacyjnych. Zdaniem składającej petycję 
Wielka Brytania nie przestrzega przepisów dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Składająca petycję twierdzi, że jest obywatelką Irlandii, która od 30 lat mieszka w Wielkiej 
Brytanii. Wskazuje, że w 2000 r. uzyskała kwalifikacje nauczycielki technologii 
informacyjnych i nie może kontynuować swej kariery ze względu na dyskryminacyjne 
zwolnienie w 2007 r.

Wskazuje, że zdaje sobie sprawę, że podstawą uznawania kwalifikacji pomiędzy Wielką 
Brytanią a Irlandią jest dyrektywa 2005/36/WE1. Na zakończenie składająca petycję 
stwierdza, że Wielka Brytania nie przestrzega przepisów dyrektywy.

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255/22 z 30.9.2005.
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Ze względu na brak okoliczności faktycznych, uniemożliwiający pełną analizę petycji, 
Komisja w dniu 27 maja 2008 r. skierowała pismo do składającej petycję, w którym udzieliła 
jej informacji na temat systemu uznawania kwalifikacji ustanowionego dyrektywą 
2005/36/WE oraz wskazała, że dyrektywa ta ma zastosowanie w jej przypadku jedynie po
spełnieniu przez nią określonych warunków. W tym celu zwrócono się do składającej petycję 
o dostarczenie dodatkowych informacji w kwestii istotnych faktów.

Składająca petycję odpowiedziała na pismo Komisji w dniu 8 lipca 2008 r. oraz 10 lipca 
2008 r. W oparciu o dostarczone informacje Komisja stwierdziła, że przypadek składającej 
petycję nie odnosi się do kwestii związanych z uznawaniem jej kwalifikacji zawodowych 
w Wielkiej Brytanii. W dniu 18 lipca 2008 r. Komisja poinformowała składającą petycję 
o powyższym wniosku.

W dniu 8 sierpnia 2008 r. właściwe służby Komisji otrzymały zestaw dokumentów, który 
składająca petycję przekazała do PE. Komisja ponownie przeanalizowała dokumenty i nie 
stwierdziła naruszenia przepisów dyrektywy 2005/36/WE, lecz uznała, że poruszone kwestie 
odnoszą się do dyrektywy dotyczącej czasu pracy i dyrektywy dotyczącej równego 
traktowania. Wiadomość elektroniczna otrzymana następnie od składającej petycję w dniu 
12 sierpnia 2008 r. potwierdziła brak naruszenia dyrektywy 2005/36/WE. W dniu 27 sierpnia 
2008 r. Komisja dostarczyła składającej petycję obszerną analizę informującą o braku 
naruszenia dyrektywy 2005/36/WE. Składającej petycję przekazano dane kontaktowe do 
działów Komisji właściwych w zakresie kwestii związanych z dyrektywą dotyczącą czasu 
pracy oraz dyrektywą w sprawie równego traktowania i poinformowano ją, że to wspomniane 
działy w przyszłości dokonają analizy jej petycji.

a) Brak naruszenia dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

W oparciu o uzyskane przez Komisję informacje stwierdzono, że składająca petycję jest 
obywatelką Irlandii, która od 30 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Kwalifikacje nauczycielki 
technologii informacyjnych zostały przez nią uzyskane w Wielkiej Brytanii. Komisja
potwierdza zatem swój wniosek z dnia 18 lipca 2008 r., że dyrektywa 2005/36/WE nie ma 
w tym przypadku zastosowania, gdyż nie występuje tu element transgraniczny, który 
szczególnie przyczyniłby się do zastosowania przedmiotowej dyrektywy. Składająca petycję 
posiada kwalifikacje zawodowe uzyskane w Wielkiej Brytanii i poszukuje pracy w Wielkiej 
Brytanii. W odniesieniu do warunków, które muszą zostać spełnione do zastosowania 
dyrektywy 2005/36/WE, znaczenie ma to, w którym z państw członkowskich składająca 
petycję uzyskała kwalifikacje zawodowe (słowem: zastosowanie dyrektywy w pierwszym
rzędzie wiąże się z „przynależnością państwową kwalifikacji zawodowych”, a nie 
„przynależnością państwową obywatela UE”).

Fakt, że składająca petycję czuje się dyskryminowana ze względu na swoją narodowość ma 
znaczenie w kontekście ewentualnego naruszenia art. 12 TWE.

Składająca petycję nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających uzyskanie 
jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych w Irlandii lub innym państwie członkowskim UE.

b) Składająca petycję zarzuca Wielkiej Brytanii naruszenie przepisów dyrektywy dotyczącej 
czasu pracy i dyrektywy dotyczącej równego traktowania
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W dniu 27 sierpnia 2008 r. składająca petycję została poinformowana przez właściwe służby, 
że ze względu na fakt, iż zarzuca Wielkiej Brytanii naruszenie przepisów powyższych dwóch 
dyrektyw, jej petycja zostanie skierowana do działów Komisji właściwych w zakresie 
dyrektywy dotyczącej czasu pracy (dyrektywy 2000/34/WE) oraz dyrektywy w sprawie 
równego traktowania (dyrektywy 2000/78/WE) w celu dalszego zbadania petycji.

Podczas analizy petycji właściwe służby Komisji ustaliły, że poza powyższymi dwoma 
dyrektywami składająca petycję zarzuca Wielkiej Brytanii naruszenie art. 39 TWE. Komisja 
udzieliła już informacji na temat wspomnianego artykułu Traktatu w dwóch pismach, z dnia 
7 marca 2008 r. oraz 23 kwietnia 2008 r. Ponadto, ponieważ składająca petycję wskazała, że 
skontaktowano się z irlandzkim centrum SOLVIT, Komisja zwróciła się również do tego 
wydziału w związku z tą sprawą. Zdaje się, że irlandzki SOLVIT skonsultował się ze 
składającą petycję w celu przekazania sprawy sporu z pracodawcą do ACAS (organizacji
zajmującej się zapobieganiem i rozwiązywaniem sporów pracowniczych).

Jednakże ze względu na brak okoliczności faktycznych umożliwiających analizę 
domniemanego naruszenia różnych przepisów prawa wspólnotowego Komisja w dniu 
7 listopada 2008 r. skierowała pismo do składającej petycję i zwróciła się do niej 
o przedstawienie działowi Komisji jednoznacznych okoliczności faktycznych przedmiotowej 
sprawy, które umożliwią dokonanie właściwej oceny jej sytuacji.

Składająca petycję przekazała odpowiedź Komisji w dniu 12 listopada 2008 r. Dostarczone 
przez nią informacje nie umożliwiły Komisji zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska
w kwestii faktycznego kontekstu sprawy. W dniu 24 listopada 2008 r. Komisja skierowała 
zatem kolejne pismo, zwracając się o przedstawienie wyżej wymienionych informacji. Pismo 
pozostało bez odpowiedzi.

Wnioski

W odniesieniu do powyższego przebiegu sprawy i dostarczonych informacji Komisja jest 
zdania, że nie doszło do naruszenia przepisów art. 39, dyrektywy 2000/34/WE ani dyrektywy 
2000/78/WE.


